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ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβάσεων προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4821/2021 
(ΦΕΚ 134/τ.Α΄/31-7-21) για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας» 
 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 
256/τ.Α΄/23.12.2020) “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση 
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις” 

3. Την αριθμ.:81/26.2.2021 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την τροποποίηση 
αποφάσεων Δημάρχου και παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/31-7-21) σύμφωνα με 
το οποίο «Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 
απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για 
αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και οι συνήφθησαν σύμφωνα παρ. 2 
του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα 
από 1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από λήξη τους και μέχρι τις 
30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των 
συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει οποίας 
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο 
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) κατά έννοια των άρθρων 5, 6 
και 7 του π.δ. 164/2004 (Α 134). 

5. Την αριθμ.492/2021 (ΑΔΑ:ΨΓΨΨΩΞΧ-ΑΕ0) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
σχετική έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 62 του Ν.4821/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και  
κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου 

6. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών με την εμφάνιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η αποφυγή και ο περιορισμός της διάδοσης - 
διασποράς της συνιστούν εξαιρετικά επείγουσα έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη, η 
οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, προκειμένου 
να μην κινδυνεύσει η δημόσια υγεία.  

7. Το γεγονός ότι θα πρέπει καθημερινά να πραγματοποιείται σχολαστικά και 
καθημερινά η αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, ο καθαρισμός των 
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πάρκων, των χώρων πρασίνου και των νησίδων, προκειμένου να εξασφαλισθεί στο 
σύνολό της η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων αλλά και η προάσπιση της 
δημόσιας υγείας.  

8. Την υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας έχει ως αποτέλεσμα 
τη συνεχιζόμενη ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω της 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και του κινδύνου εμφάνισης και διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των 
κατωτέρω, οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμος μας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 74 του 
Ν.4745/2020  ως εξής:  

1. Κάππας Ευάγγελος του Χρήστου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 
Ταχογράφου) από 17.8.2021 έως 30.9.2021 

2. Σιόρεντας Ηλίας του Χρήστου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 
Ταχογράφου) από 17.8.2021 έως 30.9.2021 

3. Φούντογλου Βασίλειος του Ηλία ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 
Ταχογράφου) από 17.8.2021 έως 30.9.2021 

4. Δούλης Ηλίας του Θεοδώρου ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας από 
17.8.2021 έως 30.9.2021 

5. Κυδωνιάδης Μιχαήλ του Συμεών ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας από 
17.8.2021 έως 30.9.2021 

6. Μπόβολος Θεόδωρος του Χρήστου ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 
από 17.8.2021 έως 30.9.2021 

7. Νάτσος Σωτήριος του Κων/νου  ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας από 
17.8.2021 έως 30.9.2021 

8. Ντόντορου Ιουλία του Αποστόλου ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 
από 17.8.2021 έως 30.9.2021 

9. Πανίκογλου Κωνσταντίνος του Χρήστου ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  
Καθαριότητας από 22.8.2021 έως 30.9.2021 

10. Ράπτης Δημήτριος του Νικολάου ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας από 
17.8.2021 έως 30.9.2021 

11. Σάλιαρης Ερωτόκριτος του Παναγιώτη ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  
Καθαριότητας από 17.8.2021 έως 30.9.2021 

12. Σίσκας Κωνσταντίνος του Ιωσήφ ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας από 
17.8.2021 έως 30.9.2021 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος  

 

Εσωτερική Διανομή 
1. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου 
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
4. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου 
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